
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.2)) Rada Gminy 
Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) gmina   zapewni   wyposażenie   nieruchomości,   na   których   zamieszkują   mieszkańcy,

w pojemniki służące do obierania odpadów komunalnych;
2) odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w każdej ilości:
- odpady komunalne zmieszane,
- odpady opakowaniowe ze szkła,
- odpady papieru i tektury (w tym opakowania),
- odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, ubrań, tekstyliów,
- odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz zużyte opony, chemikalia (w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

b) w ilości 3 worków o poj. 80l - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
2. Określa się następujące częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
- odpady komunalne zmieszane - co najmniej raz na dwa tygodnie,
- odpady opakowaniowe ze szkła - co najmniej raz na dwa miesiące,
- odpady papieru i tektury (w tym opakowania), odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych, ubrań, tekstyliów - co najmniej raz w miesiącu,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - co najmniej raz na dwa tygodnie,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 
379 i 1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 
87 i 122.
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- odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
zużyte opony, chemikalia (w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - co najmniej dwa razy 
w roku, zgodnie z harmonogramem usług, podawanym do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Odbiór przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów prowadzony będzie 

w stałych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czynnych w godzinach pracy tych 
punktów, zgodnie z harmonogramem usług, podawanym do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, prowadzony będzie we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem, podawanym do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów komunalnych przypadać będzie na dzień
ustawowo   wolny   od   pracy,   dniem   odbioru   odpadów   będzie   pierwszy   dzień   roboczy 
przypadający po dniu ustawowo wolnym od pracy.

3. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić swobodny dostęp do pojemników
na odpady komunalne poprzez wystawienie pojemników poza ogrodzenie nieruchomości lub
w miejsce łatwo dostępne.

4. Odpady   komunalne  zgromadzone   poza  pojemnikami   przeznaczonymi   do   zbierania 
odpadów    komunalnych    lub w pojemnikach    niespełniających    wymogów    określonych 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl, nie będą odbierane.

§ 5. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Zgłoszenia można wnosić:
1) pisemnie - na adres Urząd Gminy Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl;
2) elektronicznie - na adres ug_siemysl@post.pl ;
3) telefonicznie - pod numerem 94 35 85 316;
4) osobiście - w Urzędzie Gminy Siemyśl.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 164/XXXII/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 lutego 2013 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1356, z 2014 r. poz. 4696 oraz 
z 2015 r. poz. 43).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z nowelizacją ww. ustawy został opracowany projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W związku z art. 6r ust. 3a Rada Gminy może ograniczyć ilości odpadów zielonych, zużytych
opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo nowela ustawy w art. 6r ust. 3d wskazuje na obowiązek określenia trybu i sposobu
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt uchwały
przedłożono do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w
Kołobrzegu.

Mając powyższe na uwadze należy podjąć nową uchwałę zgodną z przepisami znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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